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                                                                                                    Βηρυτός, 22 Σεπτεμβρίου 2022 

                                                                              

    

Ολοκλήρωση της επίσκεψης αποστολής του ΔΝΤ στο Λίβανο 

Αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), με επικεφαλής τον κ. Ernesto Ramirez 

Rigo, επισκέφθηκε τη Βηρυτό από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, για να συζητήσει τις 

πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και την πρόοδο στην εφαρμογή των προηγούμενων δράσεων, 

που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της σύναψης συμφωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο (SLA, Staff 

Level Agreement) της 7ης Απριλίου 2022 με τις αρχές του Λιβάνου, αναφορικά με διευρυμένη 

παροχή διευκολύνσεων τετραετούς διάρκειας στο Λίβανο, από πλευράς Ταμείου.  

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από μία ταραχώδη εβδομάδα, που είχε προηγηθεί στο 

Λίβανο, λόγω αυξημένων περιστατικών ληστειών, που είχαν ως στόχο πολλά τραπεζικά 

υποκαταστήματα της χώρας και οδήγησαν την Ένωση Τραπεζών του Λιβάνου (ABL) στην 

απόφαση τριήμερου κλεισίματος των τραπεζών και των υποκαταστημάτων τους, από τη Δευτέρα 

19 έως την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου. 

Σύμφωνα με πληθώρα οικονομικών αναλύσεων, που περιλαμβάνονται σε τρέχουσες 

ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον Λίβανο, αλλά και δηλώσεις του ίδιου του κ. Rigo, τα πρώτα 

συμπεράσματα του επιτελείου του ΔΝΤ συμπυκνώνουν ότι η οικονομία της χώρας παραμένει σε 

συνεχιζόμενο αδιέξοδο, όσον αφορά τις αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την μεγάλη 

αβεβαιότητα, που επικρατεί στη χώρα. Παρά την επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης για την 

αντιμετώπιση της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης του Λιβάνου, η πρόοδος στην 

εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, που είχαν συμφωνηθεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας του 

Απριλίου, παραμένει πολύ αργή και η πλειονότητα των προηγούμενων δράσεων δεν έχει 

υλοποιηθεί: Η ολοκλήρωση των προηγούμενων συμφωνημένων δράσεων, πάντως, αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να εξετάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ το αίτημα 

για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Λίβανου.  

Το ΔΝΤ τονίζει, ακόμη, ότι η ύπαρξη πολλαπλών συναλλαγματικών ισοτιμιών προκαλεί 

σημαντικές στρεβλώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, υπονομεύει τις λειτουργίες του 

δημόσιου τομέα και δημιουργεί ευκαιρίες για διαφθορά, οδηγώντας σε υπερβολικές πιέσεις στα 

συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας. Η υιοθέτηση του νόμου για τους 

κεφαλαιακούς ελέγχους και τα όρια ανάληψης καταθέσεων, που κατατέθηκε στη Βουλή τον 

περασμένο Μάρτιο, είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και τη 

μείωση των πιέσεων στα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας. Στο παρόν 

πλαίσιο, η παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος για τη σταθεροποίηση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική, ελλείψει των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. 
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Η επιτροπή του Ταμείου τέλος αναφέρεται και στην μεταρρύθμιση του νόμου για το τραπεζικό 

απόρρητο, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούλιο, η οποία περιείχε ορισμένα 

θετικά βήματα, υπολειπόταν, όμως, των αλλαγών, που απαιτούνται για να ευθυγραμμιστεί με τις 

βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Θετικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο επανεξετάζει 

ορισμένες από αυτές τις βασικές ελλείψεις, οι οποίες είναι θεμελιώδους σημασίας για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, την εξάλειψη των εμποδίων στην αποτελεσματική εποπτεία και 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, τη φορολογική διοίκηση, καθώς και τη διερεύνηση 

οικονομικών εγκλημάτων. 

Από πλευράς μας, παρατηρούμε ότι η οικονομία του Λιβάνου παραμένει σε σοβαρή 

ύφεση έναντι του συνεχιζόμενου αδιεξόδου, όσον αφορά τις επώδυνες, πλην όμως, 

αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Το ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 

40% από το 2018, ο πληθωρισμός παραμένει σε τριψήφιο ποσοστό, τα συναλλαγματικά 

αποθέματα μειώνονται και η παράλληλη συναλλαγματική ισοτιμία έχει φθάσει τις 38.000 

λιβανικές λίρες ανά δολ. Η.Π.Α.. Εν μέσω της κατάρρευσης των εσόδων και της δραστικής 

καταστολής των δαπανών, οι θεσμοί του δημόσιου τομέα καταρρέουν και οι βασικές υπηρεσίες 

προς τον πληθυσμό έχουν περικοπεί δραστικά. Η ανεργία και η φτώχεια βρίσκονται σε ιστορικά 

υψηλά ποσοστά. 

Μερίδα εδώ οικονομικών αναλυτών επισημαίνει ότι οι μεγάλες απώλειες, που αντιμετωπίζει ο 

τραπεζικός τομέας, πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων, με 

σεβασμό στην ιεραρχία των απαιτήσεων. Οι μικροκαταθέτες πρέπει να προστατευθούν πλήρως 

(η SLA προέβλεπε την προστασία της μεγάλης πλειοψηφίας των καταθετικών λογαριασμών) και 

η προσφυγή σε δημόσιους πόρους και περιουσιακά στοιχεία, που ανήκουν σε όλους τους 

πολίτες του Λιβάνου, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα πρέπει να περιοριστεί. Η στρατηγική 

αποκατάστασης του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία εγκρίθηκε ήδη από το υπουργικό 

συμβούλιο, θα πρέπει να εφαρμοστεί για να επιτρέψει σε ένα υγιέστερο τραπεζικό σύστημα να 

λειτουργήσει και πάλι κανονικά, να προσελκύσει καταθέσεις και να στηρίξει την οικονομική 

δραστηριότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, ο προϋπολογισμός του 2022 δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το 

κοινοβούλιο. Άποψή μας είναι ότι λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης στην έγκρισή του, 

για μακροοικονομικούς σκοπούς, η εστίαση θα πρέπει τώρα να στραφεί στην προετοιμασία και 

έγκριση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού για το 2023. Αυτός θα πρέπει να βασίζεται σε 

ρεαλιστικές μακροοικονομικές παραδοχές, με τα απαραίτητα μέτρα αύξησης των εσόδων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μιας ρεαλιστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (ήτοι της 

επίσημης ισοτιμίας της πλατφόρμας Sayrafa του κεντρικού τραπεζικού ιδρύματος της χώρας, 

που θα πρέπει να γίνει η ισχύουσα ισοτιμία της αγοράς με την ενοποίηση των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών) για όλους τους φορολογικούς σκοπούς. Αυτό θα επέτρεπε, ενδεχομένως, τη 

σημαντική αύξηση των κοινωνικών και επενδυτικών δαπανών και την προσαρμογή των 
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δαπανών του δημόσιου τομέα για την επανεκκίνηση της βασικής λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης, σε μια εποχή, κατά την οποία οι δημόσιες υπηρεσίες σχεδόν δεν υφίστανται πλέον, 

με αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην είσπραξη εσόδων. 
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